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Дунайська дільниця 
ЗНО Одеського райо-

ну Держгідрографії загалом 
обслуговує 219 км основних 
та другорядних внутрішніх 
судноплавних шляхів, на яких 
експлуатуються 349 берегових 
навігаційних знаків різного 
призначення: сигнальні щити 
розміром 1 × 1 м, встановлені 
на металевих стовпах заввиш-
ки 4,0 м або на гідротехнічних 
спорудах (дебаркадерах, при-
чалах тощо).

Для Нижнього Дунаю  
(0–72 миля) характерні значні 
сезонні коливання рівня води. 
Приміром на ділянці 44–72 
миля цей показник сягає 5 м, 

у районі порту Ізмаїл – близь-
ко 4 м (рис. 1). При цьому лі-
нія урізу води в деяких місцях 
зміщується на 15–20 м.

 Усе це накладає на екс-
плуатацію берегових знаків 
деякі особливості. І ось чому.

1. З березня по липень, 
у період паводків, більшість 
знаків знаходяться у воді, а 
це означає, що розчищення 
їх від заростів та обслугову-
вання можливе тільки під час 
межені.

 2. Унаслідок паводкових 
явищ має місце підмиван-
ня та руйнування корінних 
берегів. Так, на ділянках 98, 
105–106 км були випадки, 

коли у річку сповзали сму-
ги берега завширшки до  
10 м разом із деревами, на-
вігаційними знаками і час-
тинами дамби. При цьому 
глибина під берегом у таких 
місцях сягала 12–15 м. Вод-
ночас на деяких ділянках, 
зокрема 42–44 км, навпаки, 
спостерігається намивання 
берегів. Усе це вимагає пе-
ренесення берегових знаків.

3. Періодичні підтоплен-
ня, забризкування, дощі і ту-
мани спричиняють швидку 
корозію металевих стовпів, 
руйнують лакофарбове по-
криття, а тому вимагають 
більш якісніших антикорозій-
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Рис. 2. Ще трохи і знак підмиє вода

ної обробки та ґрунтування 
навігаційних знаків. 

Додамо до цього й те, що 
через наявність уздовж берега 
прикордонної смуги захисних 
інженерних споруд, доступ до 
абсолютної більшості берего-
вих знаків можливий тільки з 
води. Отже, переносити кіло-
метрові (інформаційні) знаки 
доводиться вручну. І це при 
тому, що вага світного знака 
(без фундаменту) становить 
близько 420 кг. Перенос кож-
ного такого знака стає опе-
рацією із залученням усього 

особового складу дільниці і 
підручних засобів.

Саме таким чином за 
останні два роки переноси-
лися углиб берега на 5–10 м 
світні знаки «Кубанський»  
(10,3 км), «Лаптиш» (39,0 км), 
СНЗ 115 км та «Скунда»  
(46 миля); відновлювалися на 
нових місцях зруйновані (втра-
чені через руйнування берега) 
світні знаки «Верхній Катень-
ка» (52,2 км) та СНЗ 98 км.

Вводяться в дію і нові зна-
ки, які позначають виявлені 
навігаційні небезпеки, нові 

межі акваторій та якірних 
стоянок. 

Сьогодні, з метою скоро-
чення витрат на утримання 
берегових навігаційних зна-
ків, насамперед на їх антико-
розійне оброблення та фарбу-
вання, розглядається питання 
щодо доцільності заміни час-
тини металевих стовпів та 
сигнальних щитів пластико-
вими конструкціями. А це 
не лише питання економії, а 
й надійний шлях до забезпе-
чення безпеки мореплавства 
в зоні нашої відповідальності.
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